
Kære Medlem af DSKF. 
 
Vi er havnet i ”Catch-22”. Vi har brug for din hjælp til at undslippe. 
 
Denne mail beskriver spørgsmålet, som vi vil bede dig om at tage stilling til. En særskilt mail 
giver dig mulighed for at give bestyrelsen Fuldmagt til på dine vegne at formidle din stemme 
ved generalforsamlingen d.17.april 2015, såfremt du ikke selv har mulighed for at deltage. 
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af DSKF til at tage stilling og stemme – enten ved 
personligt fremmøde på generalforsamlingen eller via Fuldmagten. 
På forhånd mange tak! 
 
Hilsen bestyrelsen for DSKF 
 
Hvad drejer sagen sig om? 
Sagen er, at overgangen fra en Kasserer til en ny i bestyrelsen er forbundet med en del 
turbulens, da skiftet er bureaukratisk og langsommeligt. Det tager 2-4 måneder (eller mere, 
viser erfaringen), da der bl.a. skal indhentes diverse dokumenter, underskrifter og 
godkendelse i banken. Det er nødvendigt, at den afgående Kasserer fortsætter arbejdet, indtil 
den nye Kasserer kan tage over på trods af, at vedkommende ikke længere er del af 
bestyrelsen, og det tager tid inden den nye Kasserer er inde i alle regler og kan overtage. 
Bestyrelsen ønsker derfor, at Kasseren kan genvælges til bestyrelsen to gange, så 
funktionstiden kan blive op til maksimalt 6 år. Det kræver en Vedtægtsændring. En sådan kan 
dog kun ske ved en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af DSKFs medlemmer er 
repræsenteret – enten ved personligt fremmøde eller via Fuldmagt. Et personligt fremmøde 
ved generalforsamlingen svarende til 1/3 af medlemmerne forekommer i praksis aldrig 
(deraf Catch-22). Bestyrelsen ønsker at imødegå denne udfordring ved at opfordre alle 
medlemmer til at møde til generalforsamlingen og afgive deres stemme på normal vis. 
Medlemmer, der er forhindret i at møde på generalforsamlingen, opfordres af Bestyrelsen til 
at afgive deres stemme via Fuldmagt.  
 
Følgende skal præciseres: 

 Bestyrelsen i DSKF er selvkonstituerende, og bestyrelsesmedlemmer vælges derfor 
ikke til at bestride en bestemt post. 

 Kasserer-funktionen kan derfor ikke gives særlige privilegier hvad angår funktionstid. 
Ændringer i mulighed for funktionstid må derfor gælde for alle 
bestyrelsesmedlemmer. 

 Alle medlemmer vælges aktuelt til bestyrelsen for perioder af 2 år. Uafhængig af 
funktion i bestyrelsen skal alle bestyrelsesmedlemmer genvælges ved aktiv opstilling 
ved generalforsamlingen efter 2 år, såfremt yderligere funktionstid i bestyrelsen 
ønskes. 

 De nuværende vedtægter giver mulighed for genvalg i alt 1 gang svarende til en samlet 
funktionstid på 4 år. 

 Den ønskede vedtægtsændring vil muliggøre genvalg i alt 2 gange svarende til en 
samlet funktionstid på 6 år 

 Mulighed for genvalg til bestyrelser op til 2 gange er ikke ualmindeligt blandt 
videnskabelige selskaber organiseret under LVS.  

 



Forslag til vedtægtsændring for § 4 andet afsnit af vedtægterne for DSKF (afstemning 
ved GF d.17.april 2015): 
 
Nuværende ordlyd:  
Valg af bestyrelsen gælder for to år.  Tre af bestyrelsens medlemmer skal dog ved Selskabets 
stiftelse vælges for tre år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. 
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer. 
 
Forslag til ny ordlyd:  
Valg af bestyrelsen gælder for to år.  Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange. 
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer. 
 
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at tage stilling til om de er for (JA), imod (NEJ) eller 
indifferente/uafklarede (BLANKT) i forhold ovennævnte vedtægtsændring. Bestyrelsen 
håber, at du vil møde op på generalforsamlingen og gøre din stemme gældende ved 
afstemningen. Såfremt du ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, 
opfordres du til at gøre din stemme gældende ved følgende procedure: 

 Anvend vedhæftede Fuldmagt til at gøre din stemme gældende 
 Skriv tydeligt JA, NEJ eller BLANKT svarende til den stemme, du ønsker at afgive i 

forhold til den foreslåede vedtægtsændring. 
 Underskriv Fuldmagten 
 Returnér Fuldmagten til sekretaeren@dskf.dk 

 
Der gøres opmærksom på, at DSKF via LVS har indhentet juridisk godkendelse af den 
skitserede procedure vedrørende afstemning om vedtægtsændringer. 
 
 
Mvh  
 
Bestyrelsen i DSKF 
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